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Schoolfruitregeling * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 november 2008 over het voorstel 

voor een verordening van de Raad tot van wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 

betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en van 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de 

landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten 

("Integrale-GMO-verordening"), met het oog op het opzetten van een schoolfruitregeling 

(COM(2008)0442 – C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS)) 

 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0442), 

– gelet op de artikelen 36 en 37 van het EGVerdrag, op grond waarvan het Parlement door de 

Raad is geraadpleegd (C6-0315/2008), 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

(A6-0391/2008), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 

dienovereenkomstig te wijzigen; 

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie. 



Amendement  1 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Overweging 2 
 

Tekst van de Commissie Amendement 

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 

vastgesteld moet het GLB de markten 

stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 

redelijke prijzen bij de levering aan 

verbruikers verzekeren. De verlening van 

communautaire steun ten bate van een 

schoolfruitregeling om groente-, fruit- en 

banaanproducten aan leerlingen in 

onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 

tegemoet aan deze doelstellingen. 

Bovendien moet de invoering van de 

regeling jonge consumenten smaak doen 

krijgen in groenten en fruit en daardoor het 

verbruik van deze producten, en bijgevolg 

de inkomsten van de landbouw – tevens 

een doelstelling van het GLB – stimuleren. 

Op grond van artikel 35, onder b), van het 

Verdrag kunnen in het kader van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid 

gemeenschappelijke acties, zoals de 

schoolfruitregeling, worden ondernomen 

voor de verhoging van het verbruik van 

bepaalde producten. 

(2) Zoals in artikel 33 van het Verdrag is 

vastgesteld moet het GLB de markten 

stabiliseren, de voorziening veiligstellen en 

redelijke prijzen bij de levering aan 

verbruikers verzekeren. De verlening van 

communautaire steun ten bate van een 

schoolfruitregeling om zo vers en 

seizoensgebonden mogelijke en zo 

goedkoop mogelijk verkrijgbare groente-, 

fruit- en banaanproducten van EU-

oorsprong aan leerlingen in 

onderwijsinstellingen te verstrekken, komt 

tegemoet aan deze doelstellingen. Bij het 

bepalen van de doelgroep moeten de 

lidstaten in overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel voldoende 

flexibiliteit krijgen om naargelang hun 

eigen behoeften schoolfruit te verstrekken 

aan een zo groot mogelijke groep 

gebruikers. Bovendien moet de invoering 

van de regeling jonge consumenten smaak 

doen krijgen in groenten en fruit en 

daardoor een duidelijk positieve invloed 

hebben op de volksgezondheid en de strijd 

tegen kinderarmoede, het verbruik van 

deze producten stimuleren, en een 

sneeuwbaleffect tot stand brengen door de 

betrokkenheid van leerlingen, ouders en 

leraars, hetgeen een duidelijk positief 

effect op de volksgezondheid zal hebben 

en ook de inkomsten van de landbouw – 

tevens een doelstelling van het GLB – zal 

stimuleren. Op grond van artikel 35, 

onder b), van het Verdrag kunnen in het 

kader van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid gemeenschappelijke 

acties, zoals de schoolfruitregeling, worden 

ondernomen voor de verhoging van het 

verbruik van bepaalde producten, in 

combinatie met bijkomende lessen over 

gezondheid en voeding, en voor de 

aanmoediging en stimulering van de 



streekproducenten, met name van 

producten uit berggebieden. 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

  (2 bis) De schoolfruitregeling moet 

duidelijk worden omschreven als een EU-

initiatief dat erop gericht is obesitas bij 

jongeren tegen te gaan en hun smaak 

voor fruit en verse groenten te 

ontwikkelen. De regeling, in combinatie 

met aangepaste lesprogramma's, moet 

kinderen eveneens bewust maken van de 

opeenvolging van de seizoenen in de loop 

van het jaar. Daartoe moeten de voor 

onderwijs bevoegde autoriteiten in de 

eerste plaats zorgen voor de verdeling van 

seizoensfruit en bij voorkeur een 

gevarieerde keus bieden zodat de kinderen 

verschillende smaken kunnen leren 

kennen. 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Overweging 3 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

(3) In artikel 152, lid 1, van het Verdrag 

wordt bovendien geëist dat bij de bepaling 

en de uitvoering van elk beleid van de 

Gemeenschap "een hoog niveau van 

bescherming van de menselijke gezondheid 

wordt verzekerd". De aperte 

gezondheidsbaten van de 

schoolfruitregeling zijn aspecten die in de 

uitvoering van het GLB kunnen worden 

geïntegreerd. 

(3) In artikel 152, lid 1, van het Verdrag 

wordt bovendien geëist dat bij de bepaling 

en de uitvoering van elk beleid van de 

Gemeenschap "een hoog niveau van 

bescherming van de menselijke gezondheid 

wordt verzekerd". De aperte 

gezondheidsbaten van de 

schoolfruitregeling zijn aspecten die in de 

uitvoering van het EU-beleid in het 

algemeen en van het GLB in het bijzonder 

kunnen worden geïntegreerd. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Overweging 3 bis (nieuw) 



 

Tekst van de Commissie Amendement 

  (3 bis) Het Europese actieplan voor 

biologisch voedsel en biologische 

landbouw stelt voor om in de hele EU een 

meerjarige informatie- en 

promotiecampagne te lanceren om 

scholen in te lichten over de voordelen 

van de biologische landbouw, burgers 

beter vertrouwd te maken met biologische 

producten en de herkenbaarheid van 

bioproducten en van het EU-logo te 

verhogen. De schoolfruitregeling moet 

deze doelstellingen ondersteunen, in het 

bijzonder voor wat biologisch fruit betreft, 

en er moeten aanvullende maatregelen 

worden genomen die onder meer 

betrekking hebben op het verstrekken van 

informatie over biologische landbouw. 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Overweging 6 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

(6) Daarom moet worden voorzien in 

communautaire steun om de verstrekking 

van bepaalde gezonde producten uit de 

sector groenten en fruit, de sector 

verwerkte groenten en fruit en de sector 

bananen, alsmede bepaalde daarmee 

gepaard gaande kosten op het gebied van 

logistiek, distributie, materieel, 

communicatie, toezicht en evaluatie te 

cofinancieren. De Commissie dient de 

voor de regeling geldende voorwaarden 

vast te stellen. 

(6) Daarom moet worden voorzien in 

communautaire steun om de verstrekking 

van bepaalde gezonde producten uit de 

sector groenten en fruit en de sector 

bananen, alsmede bepaalde daarmee 

gepaard gaande kosten op het gebied van 

logistiek, distributie, materieel, 

communicatie, toezicht en evaluatie te 

financieren, alsook in de nodige 

begeleidende maatregelen om de 

doeltreffendheid van de regeling te 

garanderen. De Commissie dient de voor 

de regeling geldende voorwaarden vast te 

stellen. Bijzondere aandacht moet worden 

besteed aan de voorschriften voor de 

kwaliteit en duurzaamheid van de in de 

regeling opgenomen producten: deze 

moeten aan de hoogste normen voldoen, 

bij voorkeur seizoensgebonden zijn en zo 

mogelijk ter plaatse, of binnen de EU 

geproduceerd worden. 



Amendement  6 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Overweging 7 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering 

van de schoolfruitregeling op nationaal of 

regionaal niveau moeten lidstaten die van 

de regeling gebruik wensen te maken, 

vooraf een strategie opstellen. Zij dienen 

tevens de begeleidende maatregelen aan te 

nemen die noodzakelijk zijn voor de 

doeltreffendheid van de regeling. 

(7) Met het oog op een degelijke uitvoering 

van de schoolfruitregeling op nationaal of 

regionaal niveau moeten lidstaten die van 

de regeling gebruik wensen te maken, 

vooraf een strategie opstellen, onder meer 

op het gebied van educatie aan de 

doelgroepen. Zij dienen tevens de 

begeleidende educatieve en logistieke 

maatregelen aan te nemen die noodzakelijk 

zijn voor de doeltreffendheid van de 

regeling, en de Commissie moet 

richtsnoeren opstellen voor de 

tenuitvoerlegging van deze verordening. 

De lidstaten kunnen deze maatregelen op 

educatieve wijze integreren in de 

lespakketten over gezondheid en voeding 

op scholen. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Overweging 8 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

(8) Om de totaalimpact van soortgelijke 

nationale maatregelen niet te beperken, 

dienen de lidstaten de mogelijkheid te 

krijgen aanvullende nationale steun te 

verlenen voor het verstrekken van de 

producten, het dekken van daarmee 

gepaard gaande kosten en het nemen van 

begeleidende maatregelen, en mag de 

schoolfruitregeling geen afbreuk doen aan 

aparte nationale schoolfruitregelingen die 

in overeenstemming zijn met de 

Gemeenschapsregelgeving. Om een impact 

van de communautaire schoolfruitregeling 

op het terrein te garanderen, moet worden 

voorkomen dat de reeds bestaande 

nationale schoolfruitregelingen of andere 

regelingen voor de verstrekking van, onder 

meer, fruit op scholen, en de daarin 

(8) Om de totaalimpact van soortgelijke 

nationale maatregelen niet te beperken, 

dienen de lidstaten te worden gestimuleerd 

om aanvullende nationale steun te verlenen 

voor het verstrekken van de producten, het 

dekken van daarmee gepaard gaande 

kosten en het nemen van begeleidende 

maatregelen, en mag de communautaire 

schoolfruitregeling geen afbreuk doen aan 

aparte nationale schoolfruitregelingen die 

in overeenstemming zijn met de 

Gemeenschapsregelgeving. Om een impact 

van de communautaire schoolfruitregeling 

op het terrein te garanderen, mogen de 

reeds geïnvesteerde nationale middelen ter 

financiering van meerjarige 
schoolfruitregelingen of andere regelingen 

voor de verstrekking van, onder meer, fruit 



geïnvesteerde middelen, door de 

communautaire regeling worden 

vervangen. 

op scholen, niet door de communautaire 

regeling worden vervangen. De financiële 

middelen van de Gemeenschap dienen 

aanvullend van aard te zijn en blijven 

voorbehouden aan nieuwe regelingen of 

de uitbreiding van bestaande regelingen. 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Overweging 9 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

(9) Met het oog op een gezond 

begrotingsbeheer moet de communautaire 

steun worden vastgekoppeld aan een 

forfaitair maximum en aan maximale 

cofinancieringsniveaus en moet de 

financiële bijdrage van de Gemeenschap 

aan de regeling worden toegevoegd aan de 

lijst van maatregelen die in aanmerking 

komen voor ELGF-financiering als 

bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening 

(EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 

juni 2005 betreffende de financiering van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

(9) Met het oog op een gezond 

begrotingsbeheer moet de communautaire 

steun worden vastgekoppeld aan een 

forfaitair maximum en aan maximale 

cofinancieringsniveaus en moet de 

financiële bijdrage van de Gemeenschap 

aan de regeling worden toegevoegd aan de 

lijst van maatregelen die in aanmerking 

komen voor ELGF-financiering als 

bedoeld in artikel 3, lid 1, van Verordening 

(EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 

juni 2005 betreffende de financiering van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Als een of meer lidstaten de 

Gemeenschapsmiddelen niet benutten, 

kunnen deze naar andere lidstaten 

worden overgeheveld en daar worden 

besteed. 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Overweging 10 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

(10) Aangezien de vlotte uitvoering van de 

regeling tijd zal vergen, dient de regeling 

met ingang van het schooljaar 2009/10 van 

toepassing te worden. Na drie jaar dient 

over de regeling te worden gerapporteerd. 

(10) Aangezien de vlotte uitvoering van de 

regeling tijd zal vergen, dient de regeling 

met ingang van het schooljaar 2009/10 van 

toepassing te worden. De lidstaten moeten 

de tenuitvoerlegging en impact van het 

programma elk jaar evalueren en de 

Commissie moet na drie jaar een verslag 

voorleggen aan het Europees Parlement 

en de Raad. Aangezien resultaten op 

lange termijn enkel mogelijk zijn aan de 



hand van een programma op lange 

termijn, moet het programma 

gemonitored en geëvalueerd worden om 

de doeltreffendheid ervan te kunnen 

meten en eventuele verbeteringen te 

kunnen aanbrengen. 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Overweging 11 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

(11) Om een doeltreffende werking van de 

regeling te verzekeren, moet de 

Gemeenschap financiële steun kunnen 

verlenen voor voorlichtings-, toezicht- en 

evaluatiemaatregelen die tot doel hebben 

het publiek bewust te maken van de 

schoolfruitregeling en netwerken met 

betrekking tot de schoolfruitregeling tot 

stand te brengen, zonder dat dit afbreuk 

doet aan haar bevoegdheden om in het 

kader van Verordening (EG) nr. 3/2008 

van de Raad van 17 december 2007 inzake 

voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 

voor landbouwproducten op de 

binnenmarkt en in derde landen 

cofinanciering te verstrekken voor 

begeleidende maatregelen die nodig zijn 

om het bewustzijn over de 

gezondheidsvoordelen van groente- en 

fruitverbruik te verbeteren. 

(11) Om een doeltreffende werking van de 

regeling te verzekeren, moet de 

Gemeenschap financiële steun kunnen 

verlenen voor voorlichtings-, toezicht- en 

evaluatiemaatregelen die tot doel hebben 

het publiek bewust te maken van de 

schoolfruitregeling en netwerken met 

betrekking tot de schoolfruitregeling tot 

stand te brengen, zonder dat dit afbreuk 

doet aan haar bevoegdheden om in het 

kader van Verordening (EG) nr. 3/2008 

van de Raad van 17 december 2007 inzake 

voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 

voor landbouwproducten op de 

binnenmarkt en in derde landen 

cofinanciering te verstrekken voor 

begeleidende maatregelen die nodig zijn 

om het bewustzijn over de 

gezondheidsvoordelen van groente- en 

fruitverbruik te verbeteren. Het is van 

cruciaal belang dat de Commissie in de 

hele EU een grote publiciteitscampagne 

voor de regeling opzet. 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 2 – punt 2 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 

Artikel 103 octies bis – lid 1 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

1. Onder door de Commissie vast te stellen 

voorwaarden wordt met ingang van het 

schooljaar 2009/10 communautaire steun 

1. Onder door de Commissie vast te stellen 

voorwaarden wordt met ingang van het 

schooljaar 2009/10 communautaire steun 



verleend voor de verstrekking aan 

leerlingen in onderwijsinstellingen van 

bepaalde door de Commissie te bepalen 

producten van de sector groenten en fruit, 

de sector verwerkte groenten en fruit en 

de sector bananen, en kan tevens 

communautaire steun worden verleend 

voor bepaalde daarmee gepaard gaande 

kosten op het gebied van logistiek, 

distributie, materieel, communicatie, 

toezicht en evaluatie.  

verleend voor de verstrekking aan 

leerlingen in onderwijs- en prescolaire 

instellingen van bepaalde, door de 

Commissie geselecteerde en nader door de 

lidstaten te bepalen in de EU 

geproduceerde producten van de sector 

groenten en fruit en de sector bananen. 

Communautaire steun wordt eveneens 

verleend voor bepaalde daarmee gepaard 

gaande kosten op het gebied van logistiek, 

distributie, materieel, communicatie, 

toezicht en evaluatie, alsook voor de 

financiering van de begeleidende 

maatregelen die nodig zijn om de 

doeltreffendheid van de regeling te 

garanderen. 

 De Commissie en de lidstaten selecteren 

fruit en groenten, die zo vers en 

seizoensgebonden mogelijk en zo 

goedkoop mogelijk verkrijgbaar moeten 

zijn, op basis van gezondheidscriteria, 

zoals de minst mogelijk onnatuurlijke en 

ongezonde toevoegingen. 

 De voorkeur moet uitgaan naar 

streekproducten met als doel onnodig 

vervoer en de daarmee gepaard gaande 

milieuvervuiling te vermijden.  

 Er moet bijzondere aandacht uitgaan 

naar biologisch en plaatselijk geteelde 

fruit en groenten, indien die beschikbaar 

zijn. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 2 – punt 1 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 

Artikel 103 octies bis – lid 2 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 

niveau aan de regeling wensen deel te 

nemen, stellen vooraf een strategie voor de 

uitvoering van de regeling vast. Zij nemen 

tevens de begeleidende maatregelen aan 

die noodzakelijk zijn voor de 

doeltreffendheid van de regeling. 

2. Lidstaten die op nationaal of regionaal 

niveau aan de regeling wensen deel te 

nemen, stellen vooraf een strategie voor de 

uitvoering van de regeling op waarin 

rekening wordt gehouden met de bodem- 

en klimaatvoorwaarden die nodig zijn 

voor het telen van groenten en fruit. De 



voorkeur zal in dit verband uitgaan naar 

producten uit de Gemeenschap. Deze 

lidstaten verstrekken eveneens de nodige 

communautaire en nationale financiële 

middelen voor de tenuitvoerlegging van de 

regeling en nemen de begeleidende 

maatregelen die noodzakelijk zijn voor de 

doeltreffendheid van de regeling, waarbij 

voorrang wordt gegeven aan kinderen op 

peuter, kleuter- en basisscholen, die 

dagelijks gratis fruit zouden moeten 

krijgen. 

 In deze strategie leggen de lidstaten onder 

andere het volgende vast: 

 - de te verdelen producten, rekening 

houdend met het feit dat het om 

seizoensgebonden en plaatselijke 

producten gaat; 

 - de leeftijdscategorieën van de leerlingen 

op wie de regeling betrekking heeft; 

 - de scholen die deelnemen aan de 

regeling. 

 De lidstaten geven op basis van objectieve 

criteria de voorkeur aan plaatselijk 

geteelde, traditionele fruit- en 

groentesoorten en verlenen via de 

uitvoering van de regeling steun aan 

kleinere landbouwbedrijven. 

 Deze begeleidende maatregelen omvatten 

onder mee de verstrekking van 

gezondheids- en voedingsadvies, op de 

leeftijd van de leerlingen afgestemde 

informatie over de gezondheidsvoordelen 

van fruit, en informatie over de specifieke 

kenmerken van de biologische landbouw. 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 2 – punt 1 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 

Artikel 103 octies bis – lid 3 – letter a 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

a) meer bedragen dan 90 miljoen EUR per 

schooljaar; 

a) meer bedragen dan 500 miljoen EUR 

per schooljaar; 



Amendement  16 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 2 – punt 1 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 

Artikel 103 octies bis – lid 3 – letter b 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

b) meer bedragen dan 50% van de in lid 1 

bedoelde kosten voor de verstrekking en 

daarmee gepaard gaande kosten, of 75% 

van dergelijke kosten in gebieden die in 

aanmerking komen voor steun in het 

kader van de convergentiedoelstelling, 

b) meer bedragen dan de in lid 1 bedoelde 

kosten voor de verstrekking, daarmee 

gepaard gaande kosten en kosten voor de 

begeleidende maatregelen; 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 2 – punt 1 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 

Artikel 103 octies bis – lid 3 – letter c  

 

Tekst van de Commissie Amendement 

c) worden gebruikt ter dekking van andere 

dan de in lid 1 bedoelde kosten voor de 

verstrekking en daarmee gepaard gaande 

kosten, en mag niet 

c) worden gebruikt ter dekking van andere 

dan de in lid 1 bedoelde kosten voor de 

verstrekking en daarmee gepaard gaande 

kosten en de kosten voor de begeleidende 

maatregelen die noodzakelijk zijn om de 

doeltreffendheid van de regeling te 

garanderen; en mag niet 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 2 – punt 1 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 

Artikel 103 octies bis – lid 3 – letter d 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

d) worden gebruikt ter vervanging van 

bestaande nationale schoolfruitregelingen 

of andere regelingen voor de verstrekking 

van, onder meer, fruit op scholen 

d) worden gebruikt ter vervanging van de 

huidige overheidsfinanciering voor 
bestaande nationale schoolfruitregelingen 

of andere regelingen voor de verstrekking 

van, onder meer, fruit op scholen. 

Amendement  19 



Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 2 – punt 1 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 

Artikel 103 octies bis – lid 5 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

5. De communautaire schoolfruitregeling 

laat aparte nationale schoolfruitregelingen 

die in overeenstemming zijn met de 

Gemeenschapsregelgeving, onverlet. 

5. De communautaire schoolfruitregeling 

laat aparte nationale schoolfruitregelingen 

die in overeenstemming zijn met de 

Gemeenschapsregelgeving, onverlet. 

Proefprojecten die bij wijze van 

experiment voor een beperkte periode 

worden uitgevoerd in een klein aantal 

onderwijsinstellingen, worden niet 

beschouwd als nationale regelingen uit 

hoofde van lid 3, letter d. 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit 

Artikel 2 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 

Artikel 184 – punt 6 

 

Tekst van de Commissie Amendement 

6) vóór 31 augustus 2012 aan het Europees 

Parlement en de Raad een verslag voor 

over de toepassing van de in artikel 103 

octies bis genoemde schoolfruitregeling, zo 

nodig vergezeld van passende voorstellen. 

Er moet met name worden gerapporteerd 

over de mate waarin de regeling het 

opzetten van goed werkende 

schoolfruitregelingen in de lidstaten en de 

eetgewoonten van kinderen heeft 

bevorderd. 

6) vóór 31 augustus 2012 aan het Europees 

Parlement en de Raad een verslag voor 

over de toepassing van de in artikel 103 

octies bis genoemde schoolfruitregeling, zo 

nodig vergezeld van passende voorstellen. 

Er moet met name worden gerapporteerd 

over: 

- de mate waarin de regeling het opzetten 

van goed werkende schoolfruitregelingen 

in de lidstaten en de eetgewoonten van 

kinderen heeft bevorderd; 

 - de mate waarin de keuze voor nationale 

cofinanciering via een ouderbijdrage het 

bereik en de doeltreffendheid van de 

regeling al dan niet heeft beïnvloed;  

 - de relevantie en het effect van de 

nationale begeleidende maatregelen, met 

name de inkadering van de 

schoolfruitregeling en bijbehorende 

informatie over gezonde voeding in het 

nationale curriculum; 



 


